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 nr. 230 666 van 20 december 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. TCHOUTA 

Bergensesteenweg 251 

1070 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 11 februari 2019 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 21 januari 2019 waarbij een verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard (bijlage 42) en 

van diens beslissing van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 33bis). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 12 februari 2019 met refertenummer 81600. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 november 

2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat G. TCHOUTA verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER  verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 9 juni 2015, met het oog op studies in België, een aanvraag in tot afgifte van 

een visum type D. Deze aanvraag werd ingewilligd. 

 

1.2. Op 12 oktober 2015 werd verzoeker ingeschreven in het vreemdelingenregister. 
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1.3. Verzoeker meldde zich op 18 oktober 2016 aan bij de administratieve diensten van de gemeente 

Asse met het verzoek om de geldigheidsduur van zijn A-kaart te verlengen. Hij gaf aan niet geslaagd te 

zijn voor de studies die hij initieel aanvatte en van studierichting te willen veranderen. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie besliste op 20 februari 2017 de 

geldigheidsduur van verzoekers verblijfskaart te verlengen tot 31 oktober 2017.  

  

1.5. Op 5 januari 2018 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, nadat 

verzoeker hiertoe een aanvraag had ingediend bij de administratieve diensten van de gemeente Asse, 

de beslissing om de geldigheidsduur van verzoekers verblijfskaart te verlengen tot 31 oktober 2018. 

 

1.6. Verzoeker, die ondertussen in Elsene woonde en nog geen enkel gunstig studieresultaat boekte, 

verzocht verweerder, middels een op 11 oktober 2018 gedateerde brief, om de geldigheidsduur van zijn 

verblijfskaart nogmaals te verlengen. Hij gaf aan dat hij aan een niet door de overheid georganiseerde, 

erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling wenste te studeren. 

 

1.7. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

nam op 21 januari 2019 de beslissing waarbij verzoekers verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt 

verklaard en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De beslissing waarbij verzoekers verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard, die hem op 22 

januari 2019 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt:  

 

“In uitvoering van artikel 1/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 1/2, §§ 2 en 

3 vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt de verblijfsaanvraag die op 

26.10.2018 door de hieronder geïdentificeerde betrokkene ingediend werd om de volgende reden   

onontvankelijk verklaard:  

 

X hij heeft niet bewezen dat hij de door hem te betalen retributie betaald heeft; 

 

 Naam – Voorna(a)m(en) : [T.S.R.B.] 

 […] 

 Nationaliteit : Kameroen 

 […]” 

 

 Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, dat verzoeker ook op 22 januari 2019 ter kennis werd 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Gelet op artikel 61 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 15 juli 1996; 

 

Overwegende dat de genaamde [T.S.R.B.] 

[…] 

nationaliteit: Kameroen, 

[…] 

gemachtigd was om te verblijven in België om er te studeren; 

 

REDEN VAN BESLISSING : 

 

Artikel 61, § 2,1°: van de wet van 15.12.1980: "De Minister of zijn gemachtigde kan de vreemdeling die 

gemachtigd werd om in België te verblijven teneinde er te studeren, het bevel geven om het 

grondgebied te verlaten: 

 

“1° wanneer hij na afloop van zijn studies zijn verblijf verlengt en niet meer in het bezit is van een 

regelmatig verblijfsdocument;” 
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Overwegende dat meneer in augustus 2015 het Rijk is binnengekomen met een visum D in het kader 

van studies. 

Overwegende dat de machtiging tot verblijf beperkt was tot de duur van de studies (artikel 58 van de wet 

van 15.12.1980). 

 

Meneer volgde tijdens het academiejaar 2015-2016 een Bachelier en optique-optométrie aan de 

onderwijsinstelling CESOA en behaalde 0 van de 57 opgenomen credits. 

 

Hij besloot in de daaropvolgende academiejaren 2016-2017 en 2017-2018 een Bachelor in de 

agronomie te studeren aan de erkende onderwijsinstelling ITA Soignies (sociale promotie). In 2016-

2017 slaagde hij voor 0 van de 630 periodes. In 2017-2018 slaagde hij voor amper 200 van de 850 

periodes (ofwel 17 credits van de 62 opgenomen credits). 

 

Overwegende dat meneer thans een inschrijvingsattest voorlegt aan de onderwijsinstelling I.E.H.E.E.C. 

(Institut Européen des Hautes Études Économiques et de Communication) in Brussel. Overwegende dat 

de I.E.H.E.E.C. een private onderwijsinstelling betreft die niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 

58 en 59 van de wet, omdat zij noch georganiseerd, noch gesubsidieerd, noch erkend is door de 

overheid. 

 

Overwegende dat betrokkene aldus gemachtigd dient te worden in het kader van artikel 9 en 13 om de 

studies te kunnen volgen aan de UIBS. 

 

Gelet op het negatieve verloop van zijn studies tot op heden en gelet op het feit dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf van betrokkene ingediend op 26.10.2018 niet-ontvankelijk werd verklaard door 

middel van een bijlage 42. 

 

Overwegende dat de A-kaart van betrokkene is verstreken sinds 31.10.2018. 

 

Bij deze beslissing werd rekening gehouden met eventuele elementen in overeenstemming met art 

74/13 van de wet van 15.12.1980. Zo blijkt de duur van het verblijf in België niet van die aard om de 

banden met het land van herkomst te kunnen verliezen. Betrokkene kwam pas in augustus 2015 naar 

België met een visum om hier te studeren. De machtiging tot verblijf was steeds beperkt tot de duur van 

de studies en tijdelijk van aard. Uit het administratief dossier blijkt geenszins dat de 

gezondheidstoestand een mogelijke belemmering kan vormen om gevolg te geven aan deze beslissing 

of dat er sprake is van een gezins-en familieleven in de zin van art.8 EVRM. 

 

In uitvoering van artikel 103/3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij het 

koninklijk besluit van 11 december 1996, wordt aan de betrokkene het bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten binnen 30 dagen.” 

 

 Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

In zijn verzoekschrift vraagt verzoeker om de Franse taal als proceduretaal te gebruiken. 

 

De Raad moet erop wijzen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van 

de partijen, maar op dwingende wijze wordt geregeld door artikel 39/14 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werking het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 
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Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat is voorzien in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de 

voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en 

tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 

107) blijkt dat aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op 

dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen dienen te worden 

behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten 

verplicht de Raad van State, en bijgevolg ook de Raad, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal 

van de akte waarvan de vernietiging gevorderd wordt. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging 

gevorderd wordt zijn immers steeds afkomstig van overheden die zijn onderworpen aan de wetgeving 

op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Les Novelles, v° Droit administratif, tome VI, Brussel, 

Bruylant, 1975, p. 737, randnrs. 2249-2250). Zolang een akte niet werd vernietigd wegens de 

miskenning van de taalwetgeving dient zij te worden vermoed overeenkomstig deze wet te zijn 

genomen. Verzoeker kan dan ook niet worden gevolgd waar hij lijkt te willen stellen dat het feit dat hij in 

een middel de schending aanvoert van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken en hij meent dat dit middel gegrond is ertoe leidt dat het ingestelde beroep, dat is 

gericht tegen twee in het Nederlands gestelde beslissingen, dient te worden behandeld door een 

Franstalige kamer.    

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

De Raad dient ambtshalve te onderzoeken of een bestreden beslissing werd genomen door de hiertoe 

bevoegde overheid. De bevoegdheid van de steller van een bestuurlijke beslissing raakt immers de 

openbare orde (RvS 11 juli 2013, nr. 224.332). 

 

Het staat vast dat de in casu eerste bestreden beslissing werd genomen door attaché W.V. “Voor de 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie”. 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 1/1 van de Vreemdelingenwet en naar 

artikel 1/2, §§ 2 en 3, vierde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981). De Raad merkt op dat in artikel 1/1 van de Vreemdelingenwet niet kan 

worden gelezen dat een attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken bevoegd is om een aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren omdat de aanvrager geen retributie betaalde. In het 

artikel 1/2, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 was wel bepaald dat indien de aanvrager 

geen betalingsbewijs aanbracht “de overheid die bevoegd is om de verblijfsaanvraag in ontvangst te 

nemen of er een beslissing over te nemen” de verblijfsaanvraag onontvankelijk kon verklaren. Er dient 

evenwel te worden geduid dat het koninklijk besluit van 16 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen waarbij het artikel 1/2, § 2 in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

werd ingevoerd bij arrest nr. 245.404 van 11 september 2019 door de Raad van State werd vernietigd. 

Artikel 1/2, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 dient derhalve te worden geacht nooit te 

hebben bestaan. Uit een vernietigde bepaling kan niet worden afgeleid dat een attaché bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken bevoegd zou zijn om de eerste bestreden beslissing te nemen. Verweerder toont 

ter terechtzitting niet aan dat er enige juridische grond zou bestaan, die zou toelaten te concluderen dat 

een attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken bevoegd was om de eerste bestreden beslissing te 

nemen. 

 

De vaststelling dat de eerste bestreden beslissing werd genomen door een hiertoe onbevoegde 

ambtenaar volstaat om deze beslissing te vernietigen. Er dient dan ook niet meer te worden ingegaan 

op de middelen die zijn gericht tegen de eerste bestreden beslissing. 

 

4. Onderzoek van het beroep gericht tegen de tweede bestreden beslissing  

 

4.1. Verzoeker voert in één van zijn middelen aan dat verweerder artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna de wet van 29 juli 1991) 

heeft geschonden bij het nemen van de tweede bestreden beslissing. 

 

Zijn betoog luidt als volgt: 
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“> Première branche 

 

En ce que la partie adverse fonde sa décision d'ordre de quitter le territoire sur le fait que l'autorisation 

de séjourner en Belgique lui avait été accordée sous le fondement des articles 58 et 59 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire ; et, qu'en s'inscrivant dans une école libre, non organisée, ni 

subventionnée, ni agrée par l'autorité, la partie requérante ne bénéficie pas d'un droit automatique au 

renouvellement; 

 

Alors que contrairement à cette motivation manifestement erronée, aucune disposition de la loi ne sert 

de fondement a cette motivation ; 

 

L'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire prescrit ce qui suit; 

 

« Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve 

pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. 

 

Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation 

doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire beige compétent pour le 

lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.». 

 

A la lecture de cette disposition, il apparait évident qu'elle n'exclut pas le renouvellement des étudiants 

inscrit dans une institution non reconnue, simplement, elle prescrit l'introduction de la demande de 

auprès du poste diplomatique ou consulaire du pays d'origine ; 

 

En l'espèce, la partie requérante est déjà résidente dans le royaume et l'introduction de sa demande de 

renouvellement s'est faite à un moment où elle était encore détentrice d'un titre de séjour valide. Dès 

lors, elle avait droit au renouvellement sous réserve du paiement de la redevance une fois que tous les 

documents avaient été renseignés ; 

 

C'est pourquoi il convient de constater en l'espèce que l'exigence de motivation formelle n'est pas 

rencontrée en ce que l'administration ne vise pas la disposition légale qui interdit le renouvellement de 

séjour suite à une inscription dans une école non organisée par les autorités, s'agissant d'un étudiant 

antérieurement admis à séjourner dans le royaume sous l'angle des article 58 et 59 de la loi du 15 

décembre 1980 ; 

 

> Deuxième branche 

 

En ce que la partie adverse fonde sa décision d'ordre de quitter le territoire sur l'article 61 § 2, 1° mais 

invoque les considérations de fait qui relèvent de l'article 61 § 1er, 1° 

 

Alors que contrairement à cette motivation manifestement erronée, cette motivation fondée sur le 

formulaire Standard ne doit être prise en compte qu'à compter de l'année académique 2019-2020; 

   

L'article 61 § 2, 1°, visé par la partie adverse stipule ce qui suit; 

 

« Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter Ie territoire à l'étranger autorisé a séjourner 

en Belgique pour y faire des études: 

 

1° s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour 

régulier;». 

 

Cette considération de droit vise les étudiants qui ne sont plus aux études, mieux, qui ont terminé ou 

abandonné leurs études sans pour autant quitter le territoire et maintiennent de ce fait sans titre de 

séjour; 

 

Or, pour satisfaire à l’exigence de motivation, la partie adverse invoque des faits qui ne sont pas 

adéquats avec la disposition légale visée ; 

En effet, «le cours négatif des études », est une conclusion tirée par l'administration du formulaire 

Standard prescrit par l'article l'article 61 § 2,1° qui suit; 
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« Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour 

y faire des études: 

 

1° s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats ». 

 

II y dès lors lieu de constater que la loi sur la motivation formelle des actes administratifs a été violé en 

ce que la partie adverse invoque les considérations de fait de l'article 61 § 1, 1°, pour justifier les 

considérations de droit invoquées à savoir l'article 61 § 2, 1° de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

> Troisième branche 

 

En ce que la décision attaquée est inadéquate 

 

Alors que contrairement à cette motivation manifestement erronée, la motivation formelle doit permettre 

au destinataire d'un acte administratif de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit 

l’administration à adopter l'acte en question ; 

 

En l'espèce, alors même qu'elle est encore aux études, il est reproché à la partie requérante comme 

considération de droit de prolonger son séjour au-delà des études, mais l'ordre de quitter le territoire est 

fondé sur le cours négatif de ses résultat; 

 

Or, prolonger son séjour au-delà des études suppose que la partie requérante n'était plus en ordre de 

séjour. Comment aurait-il pu avoir des résultats alors même qu'il n'était pas aux études ? 

 

La décision de la partie adverse est ambigüe, inadéquate et ne permet pas à la partie requérante de 

comprendre sur quoi repose exactement l'ordre de quitter le territoire ; 

 

En cela, il convient de suspendre la décision de quitter le territoire, ensuite, l'annuler ;”. 

 

4.2. De Raad stelt vast dat verweerder in de tweede bestreden beslissing enerzijds stelt toepassing te 

maken van artikel 61, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet – wat impliceert dat werd vastgesteld dat 

verzoeker “na afloop van zijn studies zijn verblijf verlengt” en anderzijds aangeeft dat verzoeker een 

inschrijvingsattest heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij is ingeschreven aan een niet door de staat 

georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling. Indien verzoeker stukken aanbrengt om 

aan te tonen dat hij zijn studies verderzet, dan kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat zijn 

studies zijn afgelopen. Verweerder laat verder na in de bestreden beslissing te duiden waarop hij zich 

baseert om te oordelen dat verzoeker zijn studies heeft stopgezet. Verweerder geeft aan dat verzoekers 

studies tot op heden een “negatief verloop” kenden en dat een verblijfsaanvraag werd afgewezen maar 

toont hiermee niet aan dat verzoeker zich in de situatie zoals bedoeld in artikel 61, § 2, 1° van de 

Vreemdelingenwet bevindt. Verzoeker kan dan ook worden gevolg in zijn betoog dat er geen sprake is 

van een adequate motivering, die hem toelaat te begrijpen op welke precieze grond de bestreden 

beslissing werd genomen, wat vereist is om zijn rechtsmiddelen met kennis van zaken te kunnen 

aanwenden. 

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt aangetoond. 

 

Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond. 

 

Aangezien een aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leidt, is er geen 

noodzaak tot onderzoek van de overige middelen (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 

2002, nr. 111.881). 

 

5. Korte debatten 

 

De Raad dient ambtshalve vast te stellen dat de eerste bestreden beslissing door een onwettigheid is 

aangetast en verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

tweede bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder 

voorwerp.  
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6. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie van 21 januari 2019 waarbij een verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

mevr. H. CALIKOGLU, toegevoegd griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU G. DE BOECK 

 


